
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บินด้วยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย (FD) : ขึ้นเครื่องท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 
 

FD642 DMK(ดอนเมือง) – HAN(ฮานอย) 06.40 – 08.30 
FD645 HAN(ฮานอย) – DMK(ดอนเมือง) 20.50 – 22.40 



 

 

 

**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

 

 ฟรีเส้ือยืดเวียดนามท่านละ 1 ตวั และ WI-FI ON BUS 
 พกัโรงแรมซาปา 1 คืน 3 ดาว / ฮานอย 1 คืน 3 ดาว / ฮาลอง 1 คืน 3 ดาว  

 

 

DAY1  กรงุเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย – เมืองซาปา – หมู่
บ้านกัต๊กัต๊                                                                                         (–/L/D) 

03.30 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ
คอยใหก้ารต้อนรบั *กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการ
บินจะปิดให้ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง*  

06.40 ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ ประเทศเวยีดนาม โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย (FD)  เทีย่วบนิที ่
FD642 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาท ี    
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

08.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวยีดนาม  
น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา เป็นเมอืงเล็กๆแห่งนี้เริม่ต้นเป็นเมอืงแห่งการพกัผ่อนเมื่อครัง้ที่ฝรัง่เศสซึ่งปกครอง
เวยีดนามอยู่ในขณะนัน้ไดม้าสรา้งสถานีบนภูเขาขึน้ในปี พ.ศ.2465 จากนัน้จงึเริม่มชีาวต่างชาตมิาพกัผ่อนในช่วงวนัหยุด
เป็นประจ า เพราะอากาศดแีละเงยีบสงบ และเริม่เป็นทีรู่จ้กักนัในหมู่นกัท่องเทีย่ว จงึท าใหปั้จจุบนัทีน่ี่ไดร้บัความนิยมเป็น
อย่างมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาทีอ่าศยัอยู่บรเิวณนี้ก็มวีถิชีวีติที่น่าสนใจ พืน้ทีใ่นซาปาเตม็ไปด้วยนา
ขัน้บนัไดท่ามกลางทีล่าดไหล่เขาทีท่อดตวัอย่างมเีสน่ห์ 

เท่ียง รบัประทานอาหาร พิเศษ!!! เฝอเวียดนามอนัลือช่ือ 



 

 

น าท่านชม หมู่บ้านชาวเขา กัต๊ กัต๊ หรอื CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งด า ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของ
ชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขัน้บนัได การเดินทางไปหมู่บ้านก๊าตก๊าต  สามารถเดินทางเท้าหรอืนัง่
รถยนต์กไ็ด ้ในกรณีทีน่ัง่รถยนต์ รถน าเทีย่วจะพาทุกท่านมาทีห่น้าหมู่บา้นกัต๊กัต๊  และจากนัน้จงึเดนิเทา้เลาะตามไล่เขา
ซึ่งเป็นถนนของหมู่บ้านเพื่อสัมผสักับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพื้นเมือง ที่พึ่งพา

ธรรมชาตใินการด าเนินชวีติอนัเรยีบง่าย ตลอดการเดนิทางเท้าจะมบี้านเรอืนของชาวเขาที่เปิดร้านวางจ าหน่ายสนิค้า
พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึแก่นกัท่องเทีย่ว 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ!!!ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั SAPA GREEN CONVENTION HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

DAY2 รถรางเมืองซาปา – กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองฮานอย –ร้าน OTOP                         (B/L/D) 
เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



 

 

น าท่านออกเดินทางไป นัง่รถรางเมืองซาปา จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทาง
ประมาณ 2 กโิลเมตร ท่านจะได้สมัผสักบัความสวยงามของธรรมชาตริะหว่างสองขา้งทาง เมื่อถงึสถานีกระเช้าแลว้น า
ท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า เพื่อ ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวยีดนามและในภูมภิาคอนิโดจนีจนได้รบัการ
กล่าวขานว่า “หลงัคาแห่งอนิโดจนี” สูงทีสุ่ดในอนิโดจนีบนความสูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 3 ,143 เมตร การเดนิเทา้
สูย่อดเขาแห่งนี้ไม่ไดส้ะดวกสบายเลย เพราะสภาพเสน้ทางทีค่่อนขา้งชนั จนมเีฉพาะผูพ้สิมยัการเดนิป่าจากทัว่โลกเลอืก
เป็นจุดหมายปลายทางส าหรบัการทดสอบก าลงัใจและชื่นชมความงามของผนืป่าดนิรอ้นแห่งเอเชยี (รวมค่าบริการขึ้น
รถรางและกระเช้าไฟฟ้าแล้ว) 

 
เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู ่เมืองฮานอย (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการชม
บรรยากาศธรรมช่าตทิัง้ 2 ขา้งทางและวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม 

ระหว่างทางแวะชม ร้าน OTOP อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ตามอธัยาศยั 
ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั LAROSA HANOI HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

 
 

DAY3 เมืองฮาลอง – ล่องเรือชมทศันียภาพรอบอ่าวฮาลอง – ถ า้นางฟ้า - นัง่กระเช้าไฟฟ้าชม HALONG 
PARK – HALONG NIGHT MARKET                                                                                                          (B/L/D) 



 

 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านออกเดนิทางสู่ ท่าเรืออ่าวฮาลองเบย ์เพื่อ ล่องเรือ ชมความงามตามธรรมชาตทิีส่รรคส์รา้งดว้ยความงดงามดงั
ภาพวาดโดยจติรกรเอกอ่าวฮาลองประกอบดว้ยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1 ,900 เกาะไดร้บัการประกาศเป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารยูเนสโกอ่าวแห่งนี้เตม็ไปดว้ยภูเขาหนิปูนมากมายระหว่างการล่องเรอืท่านจะได้ชมความงามของเกาะต่างๆ ทัง้

เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ น าท่านชม ถ า้นางฟ้า ชมหนิงอกหนิยอ้ยมากมายลว้นแต่สวยงามและน่าประทบัใจ
ยิง่นักถ ้าแห่งนี้เพิง่ถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ได้มกีารประดบัแสงสตีามผนังและมุมต่างๆ ในถ ้าซึ่งบรรยากาศภายในถ ้า
ท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาตทิีเ่สรมิเตมิแต่งโดยมนุษย์แสงสทีีล่งตวัท าใหเ้กดิจนิตนาการรูปร่างต่างๆ มากมาย
ทัง้รูปมงักรเสาค ้าฟ้าพระพุทธรูปศวิลงึค ์จากนัน้เดนิทางสู่ HALONG PARK น าท่าน นัง่กระเช้า เพื่อขา้มอ่าวฮาลองไป
ยงัเกาะระหว่างนี้ให้ท่านได้ชมววิอ่าวฮาลองพร้อมถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศของอ่าวฮาลอง ให้ท่านเพลินเพลินกบั
กจิกรรมในฮาลองปารค์ไม่ว่าจะเป็นการเทีย่วชม สวนญ่ีปุ่ น  



 

 

เพลดิเพลนิกบัการ นัง่รถราง หรอื ขึ้นชิงช้าสวรรค ์Sun wheel เพือ่ชมทศันียภาพมุมสงูของอ่าวฮาลอง 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 



 

 

อิสระทุกท่าน ณ ตลาดราตรีฮาลอง มสีนิค้าพื้นเมอืงเวยีดนามและสนิค้าจากจีนให้ท่านได้เลอืกหลากหลาย 
เหมาะส าหรบัซือ้เป็นของฝาก เช่น กระเป๋าผา้ไหม ไมห้อมแกะสลกั เสือ้ผา้ ผา้พนัคอ เสือ้ยดืลายเวยีดนาม ฯลฯ 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั SEA STAR HALONG HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า  
 
  

DAY4 เมืองฮานอย – ร้าน OTOP - วดัเฉินกว๊ก – ทะเลสาบตะวนัตก - สสุานโฮจิมินทร ์– ช้อปป้ิงถนน 36 
สาย – ทะเลสาบคืนดาบ - กรงุเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)                                                         (B/L/-) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดนิทางสู ่เมืองฮานอย (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการชม
บรรยากาศธรรมช่าตทิัง้ 2 ขา้งทางและวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม 

ระหว่างทางแวะชม ร้าน OTOP อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อตามอธัยาศยั   น าท่านเดนิทางไปชม เจดียเ์ฉินก๊วก เป็นเจดยี์
ทีส่ าคญัและเก่าแก่ของชาวเวยีดนาม ตัง้อยู่ในพืน้ทีข่องวดัเฉินก๊วกเป็นวดัทีอ่ยู่ใจกลางเมอืงใกลก้บัทะเลสาบตะวนัตกของ
เมอืงฮานอย เจดยี์แห่งนี้ ใช้ศลิปะที่มกีารผสมผสานกนัอย่างลงตวัระหว่างสถาปัตยกรรมจีนและเวยีดนาม มคีวามสูง 
ทัง้หมด 11 ชัน้ แต่ละชัน้จะมลีกัษณะเหมอืนกนั จากชัน้ล่างถึงชัน้บน ต่างเพยีงจะมขีนาดเล็กลงตามความสูงที่ช่อง
หน้าต่างของแต่ละชัน้จะเป็นทีป่ระดษิฐานของประตมิากรรมพระพุทธรปูอมติาภพุทธเจา้ ตามความเชื่อของพุทธมหายาน 
ซึ่งมองเหน็เด่นชดัจากภายนอก ไล่เลยีงขึน้ไปตรงกนั ตวัเจดยีก์่อสรา้งดว้ยอฐิสแีดง ชัน้ล่างดา้นหน้าจะมแีท่นส าหรบัให้
นักท่องเที่ยวบูชา ภายในมจีารกึประวตัคิวามเป็นมาทัง้ของเจดยี์และพระศรศีากยมุนีปางปรนิิพพานที่ท าด้วยทองค า   
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบตะวนัตก ( WEST LAKE ) เป็นทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญ่ทีสุ่ดของกรุงฮานอย ทะเลสาบ



 

 

ตะวนัตก มคีวามยาวของชายฝัง่ 17 กโิลเมตร เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืงหลวงและเป็นสถานที่ๆ  นิยมส าหรบัการ
พกัผ่อนหย่อนใจ มสีวนรอบๆ ทะเลสาบทีด่งึดูดชาวบา้นหลายคนและนักท่องเทีย่วทีก่ าลงัมองหาการพกัผ่อนจากเมอืงที่
วุ่นวาย 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านถ่ายภาพด้านหน้า สุสานโฮจิมินห์ (ปิดทุกวนัจนัทรแ์ละศุกร ์เพื่อน าร่างลุงโฮไปอาบน ้ายาใหม่) ภายใน
บรรจุศพอาบน ้ายาของท่านโฮจมินิหน์อนสงบอยู่ในโลงแก้ว เป็นนักปฏวิตัชิาวเวยีดนาม ซึ่งในภายหลงัไดก้ลาย
มาเป็นนายกรฐัมนตรแีละประธานาธบิดแีห่งสาธารณรฐัประชาธปิไตยเวยีดนาม (เวยีดนามเหนือ) หลงัจากสิน้สุด
ของสงครามเวยีดนาม ไซ่ง่อน เมอืงหลวงเก่าของเวยีดนามใต้ ได้ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นนครโฮจิมนิห์ เพื่อเป็น
เกยีรตแิก่โฮจมินิหโ์ฮจมินิหเ์ป็นบุคคลทีช่าวเวยีดนามถอืว่าเป็นบุคคลทีม่คีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่ต่อการประกาศ
อสิรภาพของเวยีดนาม  

 
น าท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ และ อิสระช้อปป้ิงท่ีถนน 36 สาย เป็นย่านทีม่สีนิคา้ราคาถูกใหท้่านไดเ้ลอืกสรรมากมาย 
กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของทีร่ะลกึต่างๆ ฯลฯ 

ค า่ บริการขนมปังเวียดนาม   



 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวยีดนาม 
20.50 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย (FD)  เที่ยวบนิที่ FD645 ใช้เวลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาท ี 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

22.40 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

*********************************************************************** 
 

 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมอตัรา ท่านละ 

04 - 07 เมษายน 2566 16,999 3,500 

09 - 12 เมษายน 2566 16,999 3,500 

11 - 14 เมษายน 2566 17,999 3,500 

19 - 22 เมษายน 2566 16,999 3,500 



 

 

23 - 26 เมษายน 2566 16,999 3,500 

07 - 10 พฤษภาคม 2566 16,999 3,500 

12 - 15 พฤษภาคม 2566 16,999 3,500 

25 - 28 พฤษภาคม 2566 16,999 3,500 

09 - 12 มิถนุายน 2566 16,999 3,500 

30 มิถนุายน - 03 กรกฎาคม 2566 16,999 3,500 

15 - 18 กรกฎาคม 2566 16,999 3,500 

27 - 30 กรกฎาคม 2566 19,999 3,500 

09 - 12 สิงหาคม 2566 16,999 3,500 

10 - 13 สิงหาคม 2566 17,999 3,500 

18 - 21 สิงหาคม 2566 16,999 3,500 

26 - 29 สิงหาคม 2566 16,999 3,500 

13 - 16 กนัยายน 2566 16,999 3,500 

30 กนัยายน - 03 ตุลาคม 2566 16,999 3,500 



 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ 

ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้

มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อน

เดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  7,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่มีเตียง) 

   
ข้อส าคญั  

- ถ้าหากมผีู้เดนิทางต ่ากว่า 20 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา 
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณี
ท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล ทัง้น้ี
นักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจหาเชื้อโควิด-19 และ
การลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน  

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ
และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร 
ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ
ทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องโดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้
น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิ้น แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของ
สายการบนิ) **  



 

 

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกแ์ละหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) ใน

กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 
1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามส าหรบัคนไทย ในกรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นร้องขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจากทาง

เวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวซี่าเขา้ประเทศใหก้บัผูเ้ดนิทางคนไทยทีพ่ านกัในเวยีดนามไม่เกนิ 30 วนั) 
- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามส าหรบัชาวต่างชาต ิทีไ่ม่ไดร้บัการงดเวน้วซี่าเขา้ประเทศเวยีดนาม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสายการบนิ 

และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
- ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 

ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความ
เหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ 
ในวนัเชค็อนิ 



 

 

 

เง่ือนไขการจอง  
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 5,000 บาท หลงัจาก

ส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดย
ระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางใน
พเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 
ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีี่นัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัก าหนด ทาง
บรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านใดไม่ว่าสว่นในสว่นหนึ่ง
กต็าม 

- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่า
ทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง  
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิ *ในกรณีที่วนัเดนิทางตรงกบั

วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 45 วนั* 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ่้ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม 

และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร์ เช่น มนีโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรอืการ

ยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยดึตาม
นโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ินในกรณีดงัต่อไปน้ี 



 

 

- หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาต ิหรอื
กรณีที่ท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงหรอืเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ
ต่างประเทศ  ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ       

- หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทาง
บรษิทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

- หากเกดิทรพัยส์นิสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุสูญหายทีเ่กดิจากความประมาทของตวันักท่องเที่ยว
เอง 

- ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนั
เดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

- หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านอย่างน้อย 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทาง
ออกนอกประเทศได ้

 
 
 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นต้องมีขึ้นต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได้ หากผู้เดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อให้คณะเดนิทางได้ ทางบรษิทัยนิดทีี่จะประสานงาน 
เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ
ทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดินทางได้ 
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบั
ฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อ
เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่
รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 



 

 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 
กรณีมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีทีท่่าน
เดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่าสว่น
ใดสว่นหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่าน
อย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป หรอื 
กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านั ้น หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่เป็น
กรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ 

จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลา
เดนิบนหมิะ อาจลื่นได้ต้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใช้รองเท้าที่สามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกนั
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง
การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นน้ีทางบรษิทัจะค านึงถงึ
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอ
สงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหน่ึงทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บับรกิาร หากระหว่าง
เดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถ
คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไป
ล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 



 

 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่
สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  
(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษ
หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ 
หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจ้งมาที่
บรษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที่
ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อน
ออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ดให้
ท่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจ
ท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะแตกต่าง
กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธใินการให้ค าสญัญาใดๆทัง้สิ้นแทนบรษิทัผู้จดั นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 
- บรษิัทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม และ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 



 

 

 
*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 
 

 


